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Ata da décima Sessão Ordinária do primeiro período da Câmara Municipal de Oeiras do 

Pará, a ser realizada no dia vinte e cinco de abril de dois mil e dezoito no salão plenário 

Rosa Feliz Pereira, sob a presidência do vereador José Paulo Miranda Gonçalves e 

secretariado pelos edis: Joelson Cunha de Moraes e Sergio Batista Barbosa. Composta a 

mesa foi efeituada a chamada dos vereadores presentes: José Siqueira, Izanides Filho, 

Paulo Miranda, Sergio Barbosa, Maria Nahum, Edson Farias, Franciele Amaro, Osvaldo 

Alves e Joelson Moraes. Houve a ausência dos vereadores Ezequiel de Jesus e Malena 

Batista, a senhora vereadora Malena Batista encontra-se protocolado nesta casa o atestado 

médico que ausenta a mesma por quinze dias sua ausência. O vereador Ezequiel de Jesus 

estará trazendo sua justificativa na próxima sessão. Após, as chamadas dos edis e havendo 

quórum regimental, o senhor Presidente invocando a proteção de Deus e em nome do 

povo Oeirense declarou aberta a presente Sessão Ordinária. Em seguida, o senhor 

Presidente colocou em discussão, votação e aprovação da Ata da sessão anterior. A qual 

foi aprovada por unanimidade. Na sequência, foi efetuada a leitura dos expedientes em 

pauta: EXPEDIENTES ORIUNDOS DO EXECUTIVO. Ofício nº 079/2018 – GP-

PMOP, que encaminha o Projeto de Lei Municipal nº 003/2018, que “Dispõe sobre a 

reestruturação do Conselho de Desenvolvimento Rural Sustentável – CMDRS – de Oeiras 

do Pará – PA e dá outras providencias”, para análise desta comissão. Projeto de Lei 

Municipal nº 003/2018, que “Dispõe sobre a reestruturação do Conselho de 

Desenvolvimento Rural Sustentável – CMDRS – de Oeiras do Pará – PA e dá outras 

providencias”. EXPEDIENTES ORIUNDOS DO LEGISLATIVO. Ofício nº 

032/2018-GP-CMOP-, que encaminha a Comissão de Leis, Justiça e Redação Final, para 

análise e posterior parecer o Projeto de Lei Municipal nº 003/2018, que “Dispõe sobre a 

reestruturação do Conselho de Desenvolvimento Rural Sustentável – CMDRS – de Oeiras 

do Pará – PA e dá outras providencias”. Parecer nº 003/2018- COLEJURF, sobre o 

Projeto de Lei nº 006/2017, de 27 de setembro de 2017, que “Dispõe sobre a criação do 

Fundo Municipal de Educação do Município de Oeiras do Pará e dá outras providências”. 

Emenda Modificativa nº001/2018-COLEJURF-CMOP, ao Projeto de Lei do Executivo 

nº 006/2017. Parecer nº001/2018-CAS-CMOP, ao Projeto de Lei do Executivo nº 

006/2017. Na sequência, o senhor Presidente facultou a palavra aos edis para breves 
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comunicações ou comentários. Nenhum edis se inscreveu. Prosseguindo, o senhor 

Presidente facultou a palavra aos nobres edis para se pronunciarem sobre assuntos de 

interesse público, pelo prazo máximo de vinte minutos, cada – Grande expediente. 

Palavra facultada ao vereado Joelson Moraes, o qual saudou a todos os vereadores, as 

pessoas que se faziam presentes e a todos os ouvintes das rádios, agradecendo a Deus por 

mais uma oportunidade. Em seguida, iniciou seu pronunciamento citando sobre a questão 

das limpezas das ruas que vem sendo criticado no Município, citando que trabalha na 

Secretaria de Obra e lá pode v as dificuldades, pode ver a boa vontade do Secretário e dos 

funcionários, onde estiveram já uma reunião colocando alguns pontos para que possam 

trazer algumas melhorias para o Município e citou também que o Prefeito já conseguiu 

algumas roçadeira que estar fazendo um efeito bom nas ruas e com os poucos funcionários 

que tem na Secretaria os trabalhos estão sendo desenvolvidos. Parabenizando os 

funcionários da Secretaria de Infraestrutura que mesmo com todas as dificuldades 

venham lutando para que a cidade se mantenha limpa, onde não é fácil e muitas pessoas 

ver que tem muitas máquinas, mas a maioria delas já se encontravam com problemas 

quando o Prefeito assumiu, mais ele vem fazendo de tudo para que possa colocar elas 

para funcionar, onde tem uma equipe de mecânico que venham fazer a manutenção, 

podendo ver a preocupação do Prefeito e principalmente a preocupação do Secretário. 

Continuando agradeceu ao Secretário Tatu, o qual vem fazendo um bom trabalho, onde 

muita gente crítica mais não sabe a realidade que vem enfrentando, as dificuldades que o 

Município vem passando como: a questão financeira, as burocracia onde já esteve a 

licitação de matérias de licitação, mais não sabe da questão dos contratos, porque tudo 

hoje tem que ser da forma legal e o Prefeito tem essa preocupação de fazer as coisas tudo 

na forma legal e pra isso tem as licitações e comprar das empresas que ganharam. 

Finalizou agradecendo a todos. Palavra facultada ao vereador Edson Farias, o qual 

saudou o senhor Presidente, os senhores e senhoras vereadores presentes, aos eminentes 

funcionários da casa de leis, as pessoas presentes e aos ouvintes das rádios. Após, iniciou 

seu pronunciamento citando que não esteve na sessão passada por ter de ir em Belém para 

resolver problemas particular e um dos motivos maior de ter ido a Belém, foi para tirar a 

sua carteira de identidade (RG), onde já estava tudo agendado e chegando lá o sistema 
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estava fora de área ficando até as duas horas da tarde e o sistema não voltou. Continuou 

citando que se coloca no lugar de tantos quantos cidadãos de Oeiras do Pará que se 

deslocam em busca de uma carteira de identidade ou de uma carteira profissional, que 

infelizmente por desleixo, por má Gestão também que não é de agora, não se tira em 

Oeiras do Pará, tantos quantos já perderam a oportunidade de emprego, inscrição de 

vestibular, de concurso e tantas outras coisas por não ter o documento. Prosseguindo, 

pediu ao senhor Prefeito que reveja essa situação, que capacite pessoas para ir até a Belém 

se preparar para tirar a carteira profissional. Em seguida, citou que algumas pessoas lhe 

perguntam sobre a questão da CPI que trouxe a esse plenário, o qual não tem nenhuma 

intenção de constranger ninguém e o mesmo entende o sistema parlamentar, mais 

infelizmente para a sua tristeza só o mesmo e a vereadora Maria Nahum assinaram, onde 

a vereadora Malena Batista se comprometeu em assinar mais por questões particulares na 

sua família não se fez presente. E o mesmo irá pegar a CPI usando a orientação da base 

do Governo irá encaminhar ao Ministério Público para ser analisado se existe ou não 

nepotismo nesse Governo. Prosseguindo citou, que com o termino da CPI do FUNPREV, 

o mesmo fez um requerimento verbal pedindo que seja encaminhado ao seu gabinete parte 

da documentação da CPI do FUNPREV, e em especial o mesmo quer ter acesso ao 

depoimento do senhor Elton Lira. Em seguida, o vereador citou que os mesmo tiveram 

uma reunião com o senhor Avelino, o qual lhes trouxe uma situação que é grave, que é 

sobre a questão das correntes colocadas no Trapiche Municipal e no Hidroviário. E o 

vereador não entende o porquê das correntes, sendo que as pontes são públicas, e como o 

senhor Avelino colocou onde colocam pessoas totalmente despreparados e segundo a 

narrativa do senhor Avelino para os vereadores, são funcionários bêbados e com corotes 

e isso é grave, e o vereador perguntou para a vossa excelência o senhor Presidente Paulo 

Miranda, se a casa tomou alguma providência e se oficializou o Prefeito, o Secretário de 

Administração pedindo explicação de qual a finalidade das correntes. Na sequência, o 

senhor Presidente Paulo Miranda, pediu a parte no discurso citando que por questão de 

ética pela pessoa que lá estar trabalhando, até porque é um servidor concursado de como 

já tinha sido tratado na tribuna que é o senhor Zeca Trindade. Continuando o senhor 

Presidente citou que já procurou a Administração verbalmente, onde conversou com o 
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próprio Gestor e ele lhe disse que ia chama-lo para verificar o que de fato havia acontecido 

e ele estaria se posicionando diante do que iria apurar. E o senhor Presidente prometeu 

que estará mandando oficialmente para o vereador sobre a qual atitude foi tomada diante 

disso. Ademais, o vereador Edson Farias ao retomar da palavra citou que particularmente 

não acha correto citar nome de servidor, onde foi uma colocação fora da sessão ordinária 

e que deveria guardar o sigilo do servidor e o seu Avelino afirmou que esse servidor 

estava com um corote. Prosseguiu citando que o caso de esculhambar e de tratar mal é 

reincidente, porque outra pessoa já lhe procurou para lhe retratar, onde o servidor do 

Trapiche tratou mal e porque não verificar, já que o servidor estar nessa posição, e porque 

não remanejar para uma posição que ele possa desenvolver melhor a sua atividade e não 

ficar agredindo a população. Continuando, o vereador citou que vê a corrente do Trapiche 

Municipal, a qual não impedi outros atos ilícitos do Trapiche Municipal como, o 

ancoramento de barco que leva dias e dias, balsas para tirar o combustível. E o vereador 

disse ainda, que o Trapiche Municipal ele é público para embarque e desembarque rápido, 

porque o mesmo direito que uma balsa grande tem, o dono do rabudinho tem também, e 

não ver impedir as pessoas que encostam lá arrancarem o forro para puxarem energia para 

os barcos, e no seu entendimento as correntes servem só para atrapalhar. E assim o 

vereador deixou o seu desabafo, com a certeza que a Administração com um novo tempo 

e uma nova história com as velhas práticas não quer que o cidadão transite em Oeiras do 

Pará, e pra quem estiver dúvida é só anda nas pontes, sem deixar de reconhecer a excelente 

ponte do Marituba, mais o mesmo não acredita que não dei para comprar umas dúzias de 

taboas para que se repare as outras pontes. Finalizou agradecendo a Deus. Palavra 

facultada a vereadora Franciele Amaro, a qual saudou os seus nobres pares, saudou as 

pessoas presentes e aos ouvintes das rádios, agradeceu a Deus pela oportunidade de poder 

estar usando a tribuna da casa Legislativa por mais uma vez. Após, iniciou o seu 

pronunciamento citando que estava com o coração partido sobre o falecimento de seu 

grande amigo, e com isso fez uma avaliação da vida de quem somos, onde vivemos nesse 

mundo e muito das vezes passamos por ele e não deixamos marcas, e hoje se reflete 

através da morte dolorida de um ente querido, sabendo das grandes dificuldades das noites 

e dos dias em que sofreu, tanto ele que estava doente, quanto os seus familiares. 
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Desejando a sua grande amiga Suzi muitas forças, porque é um momento muito difícil 

por não ter palavras para confortar e somente Deus para confortar os seus corações. 

Depois, pediu ao senhor Presidente que após a sua fala que pudesse lhe liberar. Ademais, 

citou sobre a situação da feira do Município, onde já foi discutido algumas vezes sobre a 

situação que a feira se encontra hoje e alguns box se encontram fechados. E muitas 

pessoas que conseguiram os box ainda não fora pra lá, e tem uma fila enorme de pessoas 

que estão na espera que pretendem também trabalhar. E diante disso conversou com o 

Secretário de Agricultura o senhor Manguinha, com o Secretário de Administração e o 

Prefeito em relação a essa situação. Na sequência, o senhor Presidente Paulo Miranda, 

pediu a parte no discurso citando que foi procurado por pessoas em questão a feira, e o 

mesmo pensa que ninguém é obrigado ir para a feira se a feira estar dando problema, e se 

for verdade que tem pessoas que não foram, mais venderam seus box e isso é um caso de 

justiça porque lá é público. Após, a vereadora Franciele Amaro, citou que é justamente 

isso que há rumores que é justamente isso que estar acontecendo e todos precisam 

averiguar de fato. E a mesma espera que a administração pública possa resolver essa 

situação, para que ninguém possa ser prejudicado. Em seguida, citou sobre as ruas da 

cidade a qual esteve andando em algumas ruas e na sessão passada citou a questão das 

dificuldades no período do inverno, onde grande partes das ruas ficam difícil de andar, 

algumas intrafegáveis, outras cheias de água e infelizmente isso não é de agora, mais 

reflete na gestão porque o Prefeito Dinaldo Aires estar à frente e muitas vezes as pessoas 

criticam e acham que ele vai ter que resolver o problema da cidade no piscar de olho e 

isso não é possível. E isso já estar sendo resolvido começando pelas ruas de trás, e também 

a questão das máquinas já estão sendo resolvidas para aterra algumas ruas no verão, e 

também as questões das pontes, onde tem algumas ruas que estão precisando de reparos. 

E a mesma espera que esses problemas eles sejam sanados e resolvido quanto antes para 

melhorar a vida das pessoas. Depois, citou sobre a malária, onde é um período que Oeiras 

vive ainda esse surto, informando que os trabalhos estão acontecendo, a equipe do Estado 

estar no Município, o Município também estar fazendo a sua parte indo até as localidades, 

fazendo as buscas ativas para tentar fazer o bloqueio na relação à questão a malária. 

Finalizou agradecendo a Deus. Após, o senhor Presidente perguntou a ilustre vereadora 
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Franciele Amaro, sobre as matérias lidas que ainda seriam votadas, se o seu voto é 

favorável ou não favorável? A vereadora Franciele Amaro, declarou seu voto favorável a 

matéria. Ademais o senhor Presidente concedeu a permissão a vereadora. Palavra 

facultada ao vereador Izanides Filho, o qual saudou todos os seus nobres edis, saudou as 

pessoas presentes e a todos os ouvintes das rádios. Após, iniciou seu pronunciamento 

deixando seus pêsames a toda a família do popular Caverna. Ademais, citou sobre o Dr. 

Márcio, ginecologista do Município de Oeiras do Pará, onde sabe também que uma parte 

da população do povo de Oeiras necessita muito do tratamento ginecológico e nas 

reuniões que o mesmo já teve com ele, ele se prontificou em estar ajudando o povo. Na 

sequência, o senhor Presidente Paulo Miranda pediu a parte no discurso citando que ainda 

não conhece esse Dr. Márcio, mais fica muito satisfeito de quando vem um profissional 

para o Município e a população se sente bem, é o que ouve falar sobre esse médico, e 

ainda não viu alguém dizer que ele atende mal, ele atende de uma forma que tem deixado 

a população a vontade no seu atendimento, e isso deixa uma tranquilidade quando se tem 

profissional dessa atitude. Depois, o vereador Izanides Filho citou que se sente muito feliz 

por ter esse profissional no Município. Ademais, citou sobre a situação da malária, onde 

recebeu uma ligação da dona Dorinete, a qual lhe informou que estava com intuito de 

paralisar as aulas na escola Santino por questão da malária já ter chegado na escola, onde 

já tinha três servente na escola com malária e ela ia ser obrigada a suspender as aulas na 

escola Santino. E o mesmo rapidamente marcou uma reunião com as pessoas da endemia, 

onde eles retrataram que o Caracurú e o Aracaerú estar avançado essa situação, e nessa 

reunião ficou acertado que na sexta-feira terá uma palestra na escola Santino na parte da 

manhã para todos os pais e alunos. Finalizou agradecendo a todos. Palavra facultada ao 

vereador José Siqueira, o qual saudou a todos os senhores vereadores, saudou a todas as 

pessoas presentes e aos ouvintes das rádios, agradecendo a Deus por mais uma 

oportunidade. Após, iniciou seu pronunciamento citando que estamos vivendo momentos 

hoje muito difícil na segurança pública do Estado, onde a bandidagem, a criminalidade 

tem enfrentado de uma maneira sem nenhum temor a segurança público do Estado, 

ressaltou ainda que é lamentável ver tantos policiais, tantos guardas Municipais, tantas 

pessoas que riscam suas vidas para nos garantir a segurança e perderam suas vidas, por 
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pessoas que desafiam a lei, que desafiam a sociedade e isso nos deixa impotente diante 

da sociedade, fazendo entender que, até certo momento a bandidagem estão com mais 

poder diante de todos, que infelizmente temos que pedir principalmente a Deus, para que 

possa direcionar, para que possa capacitar os governantes, Secretário de Segurança do 

Estado para que age uma solução de inibir esses atos tão cruéis. Ademais, citou sobre o 

seu requerimento o qual foi protocolado e estava na pauta da sessão passada sobre a escola 

do Melancial, onde o mesmo fez a leitura do seu requerimento pedindo o voto favorável 

de todos os seus nobres edis, que depois de aprovado passa a ser da Câmara de vereadores 

de Oeiras do Pará. Depois, o vereador citou sobre o seu ofício que encaminhou ao Cartório 

Eleitoral de Oeiras do Pará no dia vinte e cinco do dois de dois mil e dezoito (25/02/2018), 

e hoje recebeu com muita tristeza a resposta do Cartório Eleitoral, que a prioridade do 

TRE, são as dez cidades no qual será obrigatório as pessoas fazerem o cadastro 

biométrico, então para as pessoas de Oeiras do Pará e para esse serviço itinerante não tem 

possibilidade do Cartório Eleitoral atender o interior, porque exige muitos equipamentos, 

exige uma equipe técnica qualificada para que possa ir atender e infelizmente não tem 

como eles irem atender a BR 422. Na sequência, o vereador Edson Farias pediu a parte 

no discurso parabenizando vossa excelência por se preocupar com o povo da BR 422, 

porque muitos pesam que não acontece por quer não querem, e muitos não sabem do 

esforço de vossa excelência de quantas vezes já foi no Cartório Eleitoral conversar e pedir, 

mais espera que o povo da BR 422 entenda. Em seguida, o vereador José Siqueira 

agradeceu em nome da família do seu Manoel Viana, a Secretaria de Assistência Social 

a senhora Bena Castro, a qual resolveu o problema da família com uma urna funerária 

que estavam precisando. Continuando citou que essa Secretaria de Assistência Social tem 

feito uns trabalhos de enfrentamento a violência sexual contra criança e adolescente, onde 

sabemos que no interior do Município há muito fatos e que há muitas histórias verdadeiras 

de violência sexual contra crianças e adolescentes. Parabenizando a Secretaria de 

Assistência Social através do CREA e do CRAS que estão fazendo um belíssimo trabalho 

de conscientização, ensinando as pessoas a terem coragem de denunciar esses fatos. Após, 

o vereador se reportou sobre a sua fala que fez sobre a escola do Caracurú, o qual passou 

em frente à escola do Caracurú e pode ver que a ponte já foi reformada e a mesma estar 
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com uma altura normal, parabenizando a Secretaria de Educação por ter atendido. Depois, 

fez um pedido ao Secretário de Agricultura Manguinha, que possa se esforça para levar o 

resto dos equipamentos do trator agrícola até a BR 422. Finalizou agradecendo a Deus. 

Palavra facultada a vereadora Maria Nahum, a qual saudou a todos os seus nobres edis, 

saudou aos ouvintes das rádios e deixou seus pêsames às famílias das pessoas que vieram 

a falecer. Após, iniciou seu pronunciamento citando sobre a feira Municipal, a qual é 

procurada por muitas pessoas querendo saber como é que vai ficar essa situação e a 

mesma fica sem resposta. Na sequência o vereador Edson Farias pediu a parte no discurso 

para citar sobre a questão da feira de Oeiras do Pará, a qual é uma questão recorrente 

demonstrando a incapacidade do Governo de não resolver uma questão simples de uma 

feira e não adianta impor para as pessoas ficarem lá, porque tantos quantos forem pra lá 

do mesmo jeito vão quebrar. E ver com tristeza que estão vendendo box como se fosse 

propriedade particular, onde ver toda a fraqueza de um Governo quebrado, sem moral, 

enquanto põem com mão de aço ou com a mão de ferro uma corrente impedindo que as 

pessoas transitem livremente no Trapiche Municipal, não tem o poder de impedir o que a 

pessoa vender o que é público. E o mesmo quando foi na feira ano passado no mês de 

abril, sugeriu para ele e deu sugestão de como fazer para atrair o povo pra lá. A 

administração não tem nem capacidade de tirar a água que estar naquela vala, imagine 

para atrair a população pra lá, e assim deixou suas condolências ao povo que estar 

quebrando lá. Em seguida, a vereadora Maria Nahum citou que passou pela corrente que 

estar lá e antes não tinha isso, será que o povo estar ficando tão mal educado que tem que 

ser através de correntes onde as pessoas ficam trafegando, mais acredita que ainda não 

estar a esse ponto, só vai atrapalhar e dificultar as coisas e a mesma também achou um 

absurdo essa situação da corrente. Após, citou que ficou feliz em saber que o vereador 

José Siqueira foi atendido, e a mesma já pediu ano passado no período das férias e voltou 

a pedir novamente sobre a ponte da escola do Caracurú do meio José de Anchieta, onde 

a mesma já fez um requerimento verbalmente e o vereador Joelson Moraes também já fez 

um requerimento que foi votado e foi aprovado e nada de ser atendido. E a vereadora 

novamente estava pedindo pela escola, para verem essa situação da ponte que dá acesso 

à escola para fazerem uma reforma. Continuando, citou que também estar preocupada 
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com os alunos do Itaucú, onde sabe que tem que ser tudo através de licitações, mais que 

fizesse um Governo com responsabilidade para fazer valer o slogan “um novo mundo” 

do slogan da campanha, e acredita que tem que correr com o Prefeito, porque é ele que 

tem esse poder de dá a canetada, onde é preocupante porque já vai terminar o mês de abril 

e já vai começar o mês de maio e as aulas nada de começar. Depois, citou que também 

foi procurada por uma pessoa, onde esta pessoa foi no hospital fazer curativo e lá não 

tinha a própria gaze, falaram pra menina aguardar que iam mandar comprar. Prosseguiu 

citando que também uma outra senhora estava com o pé torcido e ele foi lá fazer os 

procedimentos e chegando no hospital falaram para a senhora que não tinha material e 

ela só fez voltar para a casa dela. E a vereadora foi verificar e constatou que realmente 

tinha faltado material e que isso não pode deixar acontecer. Ademais, citou que na sessão 

passada a vereadora Franciele Amaro chegou a se pronunciar e citou sobre as carteiras, e 

ela lhe deixou feliz porque falou que já tinha conversado com o Prefeito e o Prefeito falou 

que ia estar mandando duas pessoas para fazer o curso de capacitação em Belém para 

poder vim trabalhar, e a mesma espera que isso seja resolvido. Após, citou que foi 

procurada por várias pessoas e a mesma ia procurar saber na Secretaria de Saúde sobre 

uns preventivos que foram feitos ano passado, porque as pessoas vão na Secretaria 

procurar os resultados e até agora elas não tem respostas. Finalizou agradecendo a Deus. 

Palavra facultada ao vereador Osvaldo Alves, o qual saudou a todos os vereadores 

presentes, saudou a todas as pessoas que se faziam presentes e a todos os ouvintes das 

rádios e o mesmo deixou os seus pêsames à família do senhor Caverna. Após, iniciou seu 

pronunciamento ressaltando ao povo ribeirinho que estarão dando continuidade as suas 

visitas em breve, porque só assim conseguem ver e sentir as dificuldades do povo 

ribeirinho. Ademais, parabenizou a Secretaria de Infraestrutura e a todos os seus 

funcionários os quais lutam diariamente limpando, cortando e varrendo, a qual é uma 

Secretaria muito importante porque é ela que embeleza a cidade. Também parabenizou o 

Secretário popular Tatu, que com toda as suas dificuldades que ele vem passando, que 

vem lutando na medida do possível. E o mesmo fez um pedido ao senhor Prefeito, que 

ele olhe com mais carinho para essa Secretaria. Continuando citou que as máquinas que 

estavam paradas, hoje já estão sendo recuperadas e o acredita que até o verão as máquinas 
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já devam estar todas recuperadas e quem ganha com isso é o povo. Depois, citou sobre o 

médico Dr. Márcio, o qual tem visto o seu bom atendimento pela educação que tem ao 

povo e o Dr. Márcio vem fazendo coisas inéditas no Município que é tratando bem as 

pessoas principalmente e fazendo cirurgia ginecológica que é uma histerectomia do colo 

do útero, igualmente ao Dr. Raul e a todos os funcionários do hospital que possam fazer 

um trabalho digno olhando com carinho e tratando bem as pessoas que ali chegam. Após, 

fez um pedido carinhosamente ao Prefeito Dinaldo Aires e ao Secretário de Saúde, sobre 

o Posto do Mocajatuba o qual a comunidade necessita realmente da reinauguração do 

Posto, onde não entendeu até então a três meses atrás, que praticamente estava certo a ida 

de um técnico de enfermagem até aquele Posto, e hoje aquele povo ainda anseia e precisa 

com urgência desse Posto de Saúde com remédios e com técnico de enfermagem. Em 

seguida, citou que vem falando desde quando assumiu seu cargo de vereador e não vai 

para vai continuar falando sempre, onde muitos pais, muitas famílias tem lhe procurado 

e até mesmo de outros Municípios pais que lhes ouvem através das rádios sobre alguém 

ou uma filha ou filho que tem problemas com droga dependência química tem lhe 

procurado bastante. E pediu ao Prefeito, que no sábado estará chegando o seu amigo 

Valdinei Silva Teixeira coordenador de comunidade terapêutica, técnico e consultor na 

área de dependência química e palestrante no trabalho de escolas e empresas, onde estarão 

acertando com o Prefeito a sua vinda para a cidade de Oeiras do Pará. Finalizou 

agradecendo a Deus. Palavra facultada ao vereador Paulo Miranda, o qual saudou seus 

nobres colegas vereadores, agradecendo a Deus por mais uma oportunidade lhe concedida 

por usar a tribuna desta casa. Após, iniciou seu pronunciamento citando que esteve no 

Rio Anauerá, onde encostou em cento e dezenove casas durante três dias ouvindo as 

pessoas e muitas coisas que acontece na vida do ser humano é pela falta de políticas 

públicas vindo principalmente do s grandes governantes e todos nós temos conhecimentos 

de tantas vezes ouvimos dizer em falar da luz para todos, onde o luz para todos nus 

Municípios como: Oeiras, Bagre, Curralinho, Limoeiro, Cametá, que noventa por cento 

da luz que estar chegando nos interiores a população mudou de nome e eles estão falando 

que é: “luz para nós”, dependente da situação o Governo Federal junto com a rede Celpa 

deixaram de cumprir com o seu papel e a população não aguentou mais esperar e estar 
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tomando a iniciativa na marra. E que a Celpa possa no decorrer do tempo, poder 

regularizar a situação e tomar pra si aquilo que é de responsabilidade da própria Celpa. E 

dentro do nosso Município estar implantado uma substação que sai do Igarapé Preto e a 

energia saiu do nosso Município atende toda a região do Marajó e a nossa população ficou 

sem energia e que todos possam buscar aquilo que é de direito, porque o Município não 

recebe um centavo que venha da substação que estar dentro do Município de Oeiras do 

Pará que é um valor muito alto que é repassado para o Município de Cametá. Após, se 

reportou sobre a situação da escola do Caracurú a nível da ponte daquela escola tanto do 

Caracurú boca que fica a escola Maria Domingas, como a José de Anchieta do Caracurú 

do meio. E o mesmo foi nas duas escolas, onde procurou o senhor Secretário e colocou a 

situação das duas pontes pra ele e inclusive a ponte da escola do Caracurú do meio leva 

duas dúzias de taboas, e o Secretário lhe mostrou um orçamento que deram pra ele dessa 

ponte no valor de três mil e duzentos reais, e só pra imaginar se a ponte do Caracurú do 

meio que leva só duas dúzias de taboas deu tudo isso, agora imagina a ponte do Caracurú 

boca que leva dezenove dizias de taboas. E o mesmo garantiu para o Secretário que as 

duas pontes não saem mais de quatro mil a cinco mil reais e isso colocando sucupira, 

colocando cumaru fazendo de qualidade o serviço. Continuou citando que essas pontes já 

estão sendo reformadas a pedido de todos os vereadores e todas as duas pontes estão 

sendo feitas com tabua de sucupira, tanto da boca do Caracurú quanto a do Caracurú do 

meio. Na sequência, o vereador Joelson Moraes pediu a parte no discurso citando que o 

mesmo falou na sessão passada onde um morador do Caracurú do meio conversou com o 

Secretário e trouxe um orçamento para fazer a ponte, mais também o vereador entende 

que uma ponte pequena, mais a questão dos frechais estão meio complicado e segundo o 

que eles lhe informaram o orçamento é de mil e quinhentos reais pra construir a ponte 

com madeira de sucupira e fazer a limpeza em toda a escola. E o mesmo espera que seja 

feito logo, porque daqui há dois meses já vai terminar o primeiro semestre, e não 

importando de quem fazer, o importante é que faça para que as crianças não possam 

passar mais por dificuldades. Em seguida, o vereador Paulo Miranda citou que esse 

orçamento que vossa excelência citou de mil e pouco reais, realmente veio após do 

primeiro que uma pessoa trouxe de um orçamento de três mil reais. Continuando citou 
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que madeira não irão conseguir licitar, tem que verificar aquilo que se constrói e uma 

empresa que vier ganhar para construir uma escola se for de madeira, ele não vai colocar 

no valor da madeira, ele vai construir por conta dele de um valor X, ele vai se virar e a 

prefeitura apenas vai efetuar o pagamento e a madeira não vai ser licitada, porque 

ninguém que vende madeiras tem nota fiscal. Mais consertesa é dever e obrigação do 

Gestor ir buscar o caminho e trazer melhorias de qualidade de vida a população, então 

não importa quem deixou, quem o fez, mais tem que cuidar e zelar pelo patrimônio 

público. Depois, relatou que a administração pública que para os mesmo as vezes e até 

mesmo acharam demora em certos procedimentos e lhes preocupa, porque a pessoa vem 

e cobra com todos os vereadores e acabam se revoltando, mais as vezes realmente é 

questão burocrática que impede muitas coisas e você é obrigado a cumprir essas partes 

burocráticas. Também a situação como por exemplo hoje de documentações no 

Município como: carteira de identidade, carteira profissional, e o mesmo disse que esteve 

conversando com o Prefeito, onde já há uma possibilidade de comprar o material para 

vim pra cá e também além de se organizar com a questão das carteiras de identidades para 

se voltar a tirar, estará vindo uma comissão através da Secretaria de Assistência Social e 

uma “força tarefa” para tirar documentos, principalmente as carteiras de identidades. 

Ademais, ressaltou sobre a Secretaria de Assistência Social, onde o mesmo citou que não 

falar muito sobre secretarias, porque a secretaria ela é uma sustentação do Governo, onde 

o secretário tem que cumprir sua meta para que o Governo possa estar bem. Mais 

ressaltou, que não podia deixar de mencionar da forma que a Secretaria de Assistência 

tem sido vista no seu trabalho, a qual é uma secretaria que trabalha muito no anonimato 

mais com os trabalhos voltado para a população. Na sequência, o vereador Edson Farias 

pediu a parte no discurso para também fazer o reconhecimento, onde todos sabem e 

também deixa bem claro sobre a sua posição e estar oposição ao governo, mias também 

não estar contra o governo, mais espera que Jesus lhe abençoe que não precise desse 

governo pessoalmente. Mais nas oportunidades que tem procurado o governo para 

interceder sobre outras pessoas do Município tem sido atendido. E gradeceu vossa 

excelência Paulo Miranda por ter lhe intermediado, onde a secretária senhora Bena Castro 

lhe atendeu super bem e ela deu a resposta que o mesmo esperava, deixando assim seus 
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agradecimentos pelo bom atendimento. Em seguida, o senhor vereador Paulo Miranda 

relatou para todos que o governo ele é isso, ele está a mando do povo e se o secretário 

cumpre com o seu papel diante de que foi lhe outorgado diante da pasta que o Prefeito 

lhe outorgou é o governo do Prefeito Dinaldo AIRES que estar cumprindo com o seu 

compromisso diante do secretário que estar a diante daquela pasta, e o secretário só estar 

diante daquela pasta porque o povo outorgou o Prefeito o direito de nomear, e o mesmo 

sempre irá repetir que todos são servidores da população. Depois, pediu permissão da 

mesa na pessoa do senhor Presidente em exercício, para fazer a leitura de um comunicado 

que chegou de Brasília, oriundo da viagem que fizeram com o senhor Prefeito.  Finalizou 

agradecendo a Deus. Palavra facultada ao vereador Sergio Barbosa, o qual saudou a 

todos os senhores vereadores, saudou aos funcionários da casa de leis, saudou a todas as 

pessoas que se faziam presentes na casa de leis e a todos os ouvintes das rádios. Após, 

iniciou seu pronunciamento deixando seus pêsames à família do senhor Edson, deixando 

uma mensagem de conforto para todos. Depois, reportou-se sobre um assunto referente 

ao recurso que o Município foi contemplado, o qual vai ser usado em diversos meios. E 

o mesmo fez um pedido ao Secretário de Saúde senhor Dinho Ribeiro, onde ficou muito 

triste com a viagem que fez esses dias para Belém e passou em frente a uma oficina onde 

se encontra a Ambulância, e que o senhor Secretário Dinho Ribeiro utilize parte desse 

recurso para que possa tirar essa Ambulância, para que possa ser utilizada na saúde 

pública de Oeiras do Pará, porque onde ela se encontra ela estar sendo sucateada. 

Ademais, ressaltou que foi mencionado pelos seus nobres colegas sobre a corrente nos 

trapiches e o mesmo ver e já foi utilizado em gestões anteriores, também já foi utilizado 

outros meios e inclusive esse mesmo meio de controle. E pelo que estar sabendo é um 

meio que é utilizado de controle de motos, caminhões, porque existe uma resolução ou 

uma lei que ela foi afixada no restaurante Avenida a pedido da Promotoria na época, mais 

não pode garantir que ainda esteja lá, mais se lembra muito bem que foi plastificada e foi 

afixada na parede do restaurante Avenida, onde não é permitido embarque e desembarque 

de mercadorias, principalmente as canoas que chegam carregadas de tijolos, de seixo e 

foi por esse motivo que foi afixada essa corrente, mais estará se informando melhor sobre 

esse assunto das correntes dos trapiches. Em seguida, citou que o vereador Edson 
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mencionou sobre a questão da CPI, onde teve apenas a assinatura dele e da vereadora 

Maria Nahum. E o mesmo citou, que deixou bem claro na sessão anterior da sua visão 

sobre a CPI referente ao nepotismo, e se o vereador constatou que precisa de uma CPI o 

mesmo respeita, e o mesmo falou que não iria assinar porque acredita que não seja 

necessário, haja vista, se vai fazer uma denúncia no Ministério Público é porque tem 

fundamento. Diferentemente a qual foi solicitada pelo vereador Joelson Moraes sobre a 

questão do FUNPREV, onde não tinham acesso às informações, e quando já se trata do 

nepotismo acredita que não seja tão difícil identificar se estar ocorrendo, e foi nesse 

sentido que o mesmo disse que não ia assinar, por não haver necessidade de abertura de 

CPI, não que ela não seja coerente ou irregular. Na sequência, felicitou o vereador José 

Siqueira pelo seu Requerimento, onde requer a reforma e a ampliação da EMEF Lameira 

Bitencourt localizada na Vila Melancial. Após, citou sobre o que foi falo pelos seus 

nobres edis sobre a feira Municipal, infelizmente o mesmo fica triste de quando ouve 

alguns relatos de venda de box, onde não tem como provar mais ouve muito por ai que 

ocorre essa situação de vendas de box e alugueis que não lhes pertence. E o mesmo se 

pergunta “cadê o fiscal da feira?”, deixando assim um apelo para o Secretário de 

Administração senhor Domingos, que o mesmo possa convocar essas pessoas que são os 

fiscais de feira. Na sequência, sua excelência senhor Presidente Paulo Miranda pediu a 

parte no discurso para contribuir, deixando claro para todos que o seu entendimento é, 

que ninguém é obrigado a ir para a feira se ela não estar atendendo os quesitos, mais se a 

pessoa não quer ir para a feira, a pessoa tem que entender que não tem o direito de vender 

o que não é seu. E hoje mesmo teve um cidadão que veio lhe perguntar se ele ao receber 

o dinheiro da Colônia se é correto ele comprar o box, e disse pra ele que não faça isso, 

porque a pessoa que vai lhe vender, vai vender o que não é dele. Continuando, o vereador 

disse que estava protocolado aqui uma espécie de um abaixo assinado com cento e 

quarenta assinaturas de pessoas solicitando os box que estão fechados. Em seguida, ao 

retomar da palavra o senhor vereador Sergio Barbosa, pediu a atenção do Secretário de 

Administração senhor Domingos que reúna com esses pessoais, porque existe um 

contrato de concessão de uso, e por isso fica fácil de identificar essas pessoas que 

adquiriram esses box no início. Ademais, citou sobre a questão das ruas de Oeiras do Pará 
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que estar sendo muito vinculada nas redes sociais, onde de uma forma ou de outra denigre 

até a imagem do Gestor e as suas como vereadores. Citando para essas pessoas que a 

função do vereador onde acredita que todos os onzes vereadores estão exercendo muito 

bem, o qual vem falando ao longo desses um ano e quatro meses que estão, e que é uma 

Câmara que realmente estar trabalhando em prol do povo de Oeiras do Pará, e as pessoas 

tem que primeiro conhecer suas atribuições que são: “legislar, fiscalizar e representar o 

povo”, mais não quer dizer que possam ter o conhecimento de tudo que ocorre no 

Município, haja vista, que o Município é um Município extenso e acredita que não custa 

nada a pessoa lhes procurar já que ela procurou a administração e não foi atendida para 

que possam realmente representar aquela pessoa, porque esse é seus papeis. E fica triste 

quando ver essas publicações principalmente no Facebook, fica triste porque procura 

atender sempre as pessoas que lhe procura e também visita sim as ruas, os bairros assim 

que é possível. E o mesmo pediu a compreensão ao povo em geral, que assim que estiver 

um assunto ou alguma coisa que queira discutir que lhes procurem na Câmara Municipal. 

Finalizou agradecendo a todos. Após, passou-se para a ordem do dia: Votação em 2º 

turno do parecer nº004/2018 e da Proposta de Emenda nº001/2018 à Lei Orgânica, 

conforme o que preceitua o art. 74 do § 1º da Lei Orgânica do Município de Oeiras 

do Pará. Votação do Parecer nº004/2018-COLEJURF, sobre a proposta de Emenda à Lei 

Orgânica do Município de Oeiras do Pará. A qual foi aprovada por unanimidade. Votação 

da Proposta de Emenda à Lei Orgânica do Município de Oeiras do Pará nº 001/2018, de 

autoria do vereador Edson Farias. A qual foi aprovada por unanimidade. Votação do 

Parecer nº 003/2018- COLEJURF, sobre o Projeto de Lei nº 006/2017, de 27 de setembro 

de 2017, que “Dispõe sobre a criação do Fundo Municipal de Educação do Município de 

Oeiras do Pará e dá outras providências”. O qual foi aprovado por unanimidade. Votação 

da Emenda Modificativa nº001/2018-COLEJURF-CMOP, ao Projeto de Lei do 

Executivo nº 006/2017. A qual foi aprovada por unanimidade. Votação do Parecer 

nº001/2018-CAS-CMOP, ao Projeto de Lei do Executivo nº 006/2017. O qual foi 

aprovado por unanimidade. Votação do Projeto de Lei nº 006/2017, de 27 de setembro de 

2017, que “Dispõe sobre a criação do Fundo Municipal de Educação do Município de 

Oeiras do Pará e dá outras providências”. O qual foi aprovado por unanimidade. Votação 
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do requerimento nº 004/2018 – de autoria do vereador José Siqueira, que requer a reforma 

e ampliação da EMEF Lameira Bittencourt, localizada na Vila Melancial. O qual foi 

aprovado por unanimidade. Não havendo mais nada a tratar o senhor Presidente Paulo 

Miranda declarou encerrada a presente sessão ordinária. E para constar a presente Ata, eu 

Rosiane Vieira Machado, __________________, lavrei a presente Ata, que após de ser 

lida e aprovada será assinada por mim e demais vereadores presentes. O cd da Sessão 

Ordinária de vinte e cinco de abril de dois mil e dezoito, onde encontra-se os discursos 

na integra, encontra-se no arquivo dessa casa.  
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